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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ةليمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى الثامن

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 وجدال ي

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 0 إستوديوأو معمل  2

 0 إضافيةدروس  3

 0 )تذكر(ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

   ساعات التعلم األخرى*

 30 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 15 المكتبة 3

 5 المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر(أخرى  5

 105 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 ي المكتبةإعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم ف

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يعتبر هذا المقرر مقدمة لدراسة وظيفة اإلدارة العليا لمنشآت األعمال في ظل بيئة متغيرة حيث يركز على عملية اإلدارة 

ها المختلفة من تحديد غاية المنشأة وأهدافوالسياسات اإلدارية. ويتناول التعريف بالمفاهيم األساسية ومراحلها  االستراتيجية

العامة، وتحليل بيئتها الخارجية والتعرف عل الفرص والمخاطر التي تواجهها، وتحليل البيئة الداخلية لتحديد نواحي القوة 

لى عوالضعف التي تتسم بها ووضع السياسات واالستراتيجيات المالئمة، وتنفيذها ورقابتها. ويعتمد المقرر في كل ذلك 

 استخدام الحاالت العملية.
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 الهدف الرئيس للمقرر. 2

ة،( ، السياسات، الميزة التنافسياالستراتيجيةيتناول هذا المقرر التعريف بالمفاهيم األساسية في االدارة االستراتيجية )

سوات، مصفوفات بوسطن عناصرها ومراحلها المختلفة، وتحليل بيئة المنظمة الخارجية والداخلية عبر استخدام عدة أدوات )

و ماكنزي، قوى المنافسة الخمس ل"بورتر"،(. كما يتناول أيضا وضع وصياغة االستراتيجيات المالئمة، )الخيارات (. يبرز 

  أيضا هذا المقرر متطلبات واليات تنفيذ االستراتيجية  وخطوات وأدوات رقابتها.

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 س –  1ع  باإلدارة االستراتيجية.األساسية المرتبطة  داريةرف الطالب أهم المفاهيم االيع - 1.1

  مراحل االدارة االستراتيجية.يحدد الطالب أهم -  1.2

 س -2ع

  المهارات 2

الخارجية )الفرص والمخاطر(، البدائل يحلل البيئة الداخلية )نواحي القوة والضعف( وأن  2.1

 االستراتيجية، واالختيار االستراتيجي.

 ر  - 1م

  أن يشرح تطبيق االستراتيجية والمراجعة االستراتيجية. 2.2

 ت - 2م

  الكفاءات 3

 ت - 1ك .االدارة االستراتيجيةيستخدم التقنيات الحديثة وشبكة االنترنت في  3.1

 ت - 2ك .العلمي يستخدم أدوات البحث 3.2
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 مفاهيم ومصطلحات أساسية في االدارة االستراتيجية 1

 3 مداخل لدراسة االدارة االستراتيجية 2

 3 رسالة المنظمة 3

 3 تحديد الغايات واالهداف 4

 6 تحليل البيئة الخارجية )تحديد الفرص والمخاطر( 5

 6 تحليل البيئة الداخلية )تحديد نواحي القوة والضعف( 6

 6 البدائل االستراتيجية 7

 6 االختيار االستراتيجي 8

 3 تطبيق االستراتيجية 9

 3 المراجعة االستراتيجية 10

 ساعة 45 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرق مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
يعرف الطااالااب أهم المفاااهيم االداريااة األسااااااااسااااااياة  -

 المرتبطة باإلدارة االستراتيجية.

الشرح المباشر من خالل -

 المحاضرات.
حلقات النقاش والمناقشة بين -

 .الطالب
 التعلم الذاتي. -

ات تحريريااة )االختبااار اختبااار

الافصااااااالاي االول واالخاتاباااار 

لثااااني االختباااار  لي ا لفصااااااا ا

 .النهائي(

واجباااات منزلياااة وأبحاااا   -

 )سواًء جماعية أو فردية(.

 يحدد الطالب أهم مراحل االدارة االستراتيجية.- 1.2
الشرح المباشر من خالل -

 المحاضرات.
اختبااارات تحريريااة )االختبااار 

الافصااااااالاي االول واالخاتاباااار 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

حلقات النقاش والمناقشة بين -

 .الطالب
 ذاتي.التعلم ال -

لثااااني االختباااار  لي ا لفصااااااا ا

 .النهائي(

واجباااات منزلياااة وأبحاااا   -

 )سواًء جماعية أو فردية(.

…    

 المهارات 2.0

2.1 
أن يحلاال البيئااة الااداخليااة )نواحي القوة والضااااااعف( 

 والخارجية )الفرص والمخاطر(، البدائل االساااتراتيجية،

 واالختيار االستراتيجي.

الشرح المباشر من خالل -

 المحاضرات.
حلقات النقاش والمناقشة بين -

 .الطالب
 التعلم الذاتي. -

اختبااارات تحريريااة )االختبااار 

الافصااااااالاي االول واالخاتاباااار 

االختباااار والفصاااااالي الثااااني 

 النهائي(

واجباااات منزلياااة وأبحاااا   -

 )سواًء جماعية أو فردية(.

 أن يشرح تطبيق االستراتيجية والمراجعة االستراتيجية. 2.2

الشرح المباشر من خالل -

 المحاضرات.
حلقات النقاش والمناقشة بين -

 .الطالب
 التعلم الذاتي. -

اختبااارات تحريريااة )االختبااار 

الافصااااااالاي االول واالخاتاباااار 

االختباااار والفصاااااالي الثااااني 

 النهائي(

واجباااات منزلياااة وأبحاااا   -

 ة أو فردية(.)سواًء جماعي

…    

 الكفاءات 3.0

3.1 

يسااااااتخدم التقنيات الحديثة وشاااااابكة االنترنت في مجال 

 .القتصادا
عروض تقديمية للمشاريع -

 .البحثية

حلقات نقاشااية واسااتخدام تقنية -

المعلومااات في التحلياال وعرض 

 .التقارير

تقويم المهارات األساسية في  -

تقنية المعلومات من خالل 

لمية التي يقدمها األعمال الع

 .الطالب

في  - لطاااالاااب  تقااادم ا يم  ي ق ت

 .المقرر

3.2 

 .أدوات البحث العلمي يستخدم
عروض تقديمية للمشاريع -

 .البحثية

حلقات نقاشااية واسااتخدام تقنية -

المعلومااات في التحلياال وعرض 

 .التقارير

تقويم المهارات األساسية في  -

تقنية المعلومات من خالل 

تي يقدمها األعمال العلمية ال

 .الطالب

في  - لطاااالاااب  تقااادم ا يم  ي ق ت

 .المقرر

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 طوال الفصل المشاركة الفصلية 1

 %20 السادس االختبار الفصلي األول 2

 %20 شرالثاني ع االختبار الفصلي الثاني 3

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 4

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
قدر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد ترتيبات ضمان اتاحة أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الفردي  للطلبة )أذكر  -

 خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.

 اإلشراف المباشر من قبل المحاضر على الطالب أثناء مرحلة جمع المادة العلمية للعروض الحاسوبية. -

 اإلشراف المباشر من قبل األستاذ على الطالب أثناء التكليف بالواجبات والتقارير. -

 لساعات المكتبية.ا -

 التواصل عبر البريد اإللكتروني. -

 التواصل عبر صندوق البريد في القسم. -

 إعطاء بعض الطالب ذوي الظروف الخاصة رقم هاتفي للتواصل. -
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
المفاهيم والنماذج، الشااااااركة  -ة االسااااااتراتيجية(: االدار2009حساااااان محمد أحمد محمد مختار )

  العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، مصر.

 المساندةالمراجع 
 مفاهيم وحاالت تطبيقية، المكتب العربي الحديث. االستراتيجيةاإلدارة  :إسماعيل محمد السيد -

وحاالت دراسااااااية، دار اليازوري اإلدارة االسااااااتراتيجية مفاهيم وعمليات  :زكريا مطلك الدوري -

 .2005العلمية للنشر والتوزيع، 

 اإللكترونيةالمصادر 

 //:nu.edu.sa/digitailibbry.aspxlibhttp.:السعودية المكتبة الرقميةرابط  -1
 روابط إلكترونية: -2

- https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84
%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3

%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9 

- http://dr-ama.com/wp-content/uploads/2017/07/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5-

%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
%D8%AC%D9%8A.pdf 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالبا 40قاعة محاضرات تتسع لـ  ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 كمبيوتر محمولةأجهزة 

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

أقراص ماادمجااة تحتوى على مفردات المقرر والتاادريبااات المتعلقااة بكاال 

موضااااوع من الموضااااوعات والحلول النموذجية لها ، باإلضااااافة إلى بنك 

لألسااااائلة يحتوى على مجموعة كبيرة من األسااااائلة التي تغطى كل جوانب 

 المقرر وموضوعاته.

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اسااااااتراتيجيات الحصااااااول على التغذية 

الراجعة من الطالب بخصااااااوص فعالية 

  .التدريس

 الطالب

النتائج . -  

األسئلة والنقاش . -   

تفاعل الطالب مع المحاضرة. -   

استبيانات استطالع أراء الطالب. -   

ة للنتائج.النسبة المئوي -   

 التقييم الذاتي للمقرر -

http://lib.nu.edu.sa/digitailibbry.aspx
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اسااااااتراتيجياااات أخرى لتقييم عملياااة 

التدريس من قبل عضااااو هيئة التدريس 

 أو القسم.

 عضو هيئة التدريس والقسم.

المراجعة الدورية الداخلية للمقرر  -

 )لجنة الخطط الدراسية والجداول(

 التقويم الذاتي للبرنامج  -

 ب.الطال استبيانات استطالع أراء -

 .تقويم األساتذة الزائرين -

 عضو هيئة التدريس.  عمليات تحسين التدريس. 

تشجيع الطالب على المناقشات -

 الجماعية.

 تعزيز الجوانب اإلبداعية لدى الطالب.  -

طرح القضايا الفكرية للنقاش وإجراء -

 حوارات حولها.

تعزيز روح الحوار الهادف والنقد  -

 البناء لدى الطالب.

ار الطالب بمكانته التي يجب أن إشع -

 يتبوؤها في هذا العالم.

 توفير أجهزه حاسب حديثة.-

توفير الصيانة الدورية لألجهزة  –

 والمعدات 

األخذ بتوصيات نتائج المراجعة  -

 الداخلية والخارجية خصوصاً للمقرر.   

توجيهاااات إدارة القساااااام حول أداء  -

عضاااااااو هيئاااة التااادريس بنااااء على 

 مباشرة.المالحظة ال

يات التحقق من مسااااااتويات انجاز  عمل

الطلبة ) مثل: تدقيق تصااااحين عينة من 

أعماال الطلباة من قبال أعضااااااااء هيئاة 

تدريس  مسااااااتقلين، وتبادل تصااااااحين 

االختبااارات أو عينااة من أعمااال الطلبااة 

بصاااااافة دورية  مع قبل أعضاااااااء هيئة 

 تدريس من مؤسسة أخرى(.

 اعضاء هيئة تدريس مستقلين.

صحين عينة من اعمال الطلبة تدقيق ت -

 بواسطة مدرسين مستقلين. 

 تبادل التصحين وبصورة دورية. -

 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس القسم هة االعتمادج

 هـ     1441-3/3/3/1440مجلس القسم  رقم الجلسة
 

 هـ 17/2/1441 الـموافق اجتماع قسم إدارة األعمال األول   بتاريخ األربعاء تاريخ الجلسة

 


